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Jubileusz 90-lecia
powstania
ZMW „Wici” i ZMW

W

pięknej scenerii Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 7 września 2018
r. spotkali się działacze Związku Młodzieży Wiejskiej z weteranami powojennego ZMW „Wici” – odrodzonego
po roku 1956 i po raz kolejny w 1980
ZMW. Uroczystość otworzył i powitał zgromadzonych gości gospodarz
dyrektor Muzeum dr Janusz Gmitruk,
a w wartkim stylu poprowadził dr Ryszard Miazek.
Uczestnicy wysłuchali z uwagą
referatów prof. Franciszka Kampki
„Jubileusz ZMW” i dr Elżbiety Wojtas
-Ciborskiej, prezentującej ostatnią,
czwartą edycję „Słownika biograficznego historii ruchu młodowiejskiego”.
W czasie wystąpień i dyskusji nawiązywano do minionych czasów,
ale mówiono również o przyszłości.
Warunki i zadania Związku Młodzieży Wiejskiej w realiach współczesnej
Polski – jako członka wspólnoty
europejskiej, w kraju otwartym na
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świat i poddanego procesom globalizacji rolnictwa w ciekawy sposób
przedstawił sekretarz Prezydium
Rady Naczelnej PSL, przewodniczący Zarządu Krajowego ZMW
Dariusz Suszyński. W wystąpieniu
wskazywał na trudności i problemy
młodzieży, urodzonej i mieszkającej
na wsi, a także o wyzwaniach, jakie
stawia realny świat. Motywem przewodnim było wskazanie, że nasz los
zależy od nas samych. Na tym tle

wzbudza podziw aktywność pierwszego dyrektora Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego, Józefa
Fajkowskiego, który szykuje kolejną
edycję albumu o historii Polski. Do
optymizmu nastraja również lektura
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kolejnego, czwartego tomu „Słownika biograficznego polskiego ruchu
młodowiejskiego”,
wydawanego
przez Muzeum. To paleta życiorysów twórców i działaczy od zarania,
sprzed dziewięćdziesięciu lat po
współczesne czasy, opowieści o ludziach, zwykłych na pozór, a jednak
tworzących podwaliny pod nową
Polskę, pracujących dla kraju, którym przez lata przyświecało hasło:
„Ojczyźnie, wsi, sobie”.
Miłym akcentem było odczytanie przez Tadeusza Wiśniewskiego i wręczenia podpisanego przez
uczestników spotkania listu gratulacyjnego dla Zofii Grzebisz-Nowickiej, najmłodszej przed laty posłanki
na Sejm. Barbara Kuc odczytała list
gratulacyjny, skierowany do nestora i byłego przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego ZMW w województwie warszawskim, Adama
Stolarzewicza. Ponad dwudziestu
byłych działaczy, dziś mieszkających w większości nadal w swoim
środowisku, w którym pracowali do
emerytury, uhonorowano „Odznaką
im. Ignacego Solarza” i odznaką „Za
zasługi dla ZMW”. Aktu dekoracji
dokonał przewodniczący Zarządu
Krajowego ZMW Dariusz Suszyński.
Wręczono również „Medal 70-lecia
LZS”, przyznaną przez Mazowieckie
Zrzeszenie LZS..
Wśród uczestników spotkania dostrzegliśmy byłego wicepremiera rządu Józefa Kozioła, byłych przewod-

niczących Zarządu Głównego ZMW
Józefa Tejchmę, Zdzisława Kurowskiego i Stanisława Gabrielskiego,
Stanisława Kiljańczyka, wybitnego
działacza społecznego, organizatora ZMW po 1980 r. osławionego wyprawą własnym sumptem śladami
Jana Sobieskiego pod Wiedeń w 300.
rocznicę Victorii Wiedeńskiej, Jana
Błońskiego, byłego wiceprzewodniczącego Rady Głównej LZS. Przybyła
delegacja Warszawskiego i Mazowieckiego Stowarzyszenia „Pokolenia” z Ludwikiem Mizerą i Czesławem Pilarzem.
Świąteczny nastrój uświetniła wystawa, przygotowane przez pracowników Działu Naukowego Muzeum,
prezentująca artykuły i zdjęcia z lat
1956-1976 z historii ZMW na Mazowszu. Organizatorzy: Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego, Konwent Mazowiecki ZMW i Ludowe
Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
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przygotowali jednodniówkę z wyborem najciekawszych artykułów o historii ZMW, publikowanych w „Zielonym Sztandarze” i Biuletynie Stowarzyszenia „Pokolenia”. Przypominają
o wiciowym rodowodzie pierwszych
po 1956 roku inicjatorów i założycieli
ZMW na Mazowszu, Józefa Kukułki,
przewodniczącego unikalnego Zarządu Stołeczngo ZMW, szerzącego
ideę wiciową na stołecznych uczelniach i Tadeusza Marczaka, pierwszego przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego ZMW w województwie
warszawskim w latach 1956-1959.
Stanisław Stęclik przypomniał sylwetkę Waldemara Świrgonia, pierwszego przewodniczącego ZMW w latach 1980-83, w dziesięciolecie Jego
śmierci.
Najliczniej przybyli zaproszeni działacze z powiatów dawnego nowodworskiego, piaseczyńskiego, płockiego, ostrołęckiego oraz ze stolicy.
Spotkanie po latach pozostanie dla
uczestników niezapomnianym przeżyciem. Wielu z nich na nowo odnowiło kontakty. Rozstawano się
z optymizmem i nadzieją na kolejne.
Być może jeszcze przed upływem
tego roku.
Na zakończenie wielką niespodzianką był okolicznościowy tort z emblematem ZMW, przekazany przez anonimowych fundatorów.
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